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SHEETROCK® direct verwerkbare plamuurpasta’s 

bestaan al meer dan een halve eeuw. 

Het succesverhaal van SHEETROCK® begon in 

1953 in de Verenigde Staten. Vandaag de dag zijn 

SHEETROCK® direct verwerkbare plamuurpasta’s 

wereldwijd onbetwist marktleider. Sinds het jaar 

2000 winnen de voordelen van SHEETROCK® ook 

in Europa steeds meer terrein.

Knauf heeft, met de jarenlange ervaring in 

het uitvinden, ontwikkelen en fabriceren van 

producten voor de droogbouw, steeds opnieuw 

voor revolutionaire vernieuwingen gezorgd. 

Profiteer nu ook van de technologische vooruitgang 

– voor uw succes.

Geteste veiligheid

Hoogwaardige productkwaliteit alleen is 

tegenwoordig niet meer voldoende. Ook bewijzen 

dat de producten geen bedreiging vormen voor de

gezondheid, zijn belangrijk voor de gebruikers. 

SHEETROCK® direct verwerkbare plamuurpasta’s 

werden door het Institut für Baubiologie Rosenheim 

(IBR), Duitsland, getest en aanbevolen.

SHEETROCK® producten dragen een CE-markering. 

Dit duidt aan dat het product voldoet aan alle 

geldende Europese voorschriften en dat het 

werd onderworpen aan de voorgeschreven 

conformiteitsbeoordelingsprocedures.

Leidende technologie – voor uw succes

SHEETROCK®
 

Direct verwerkbare fijn- en voegplamuurpasta’s 

met de innovatieve productaccessoires zijn zeer vaak 

de eerste keuze bij het vervaardigen van hoogwaardige 

oppervlakken van gipsplaat, pleister, beton 

of andere ondergronden. De producten en 

de filosofie achter SHEETROCK® bieden een groot 

potentieel voor de moderne droogbouw.

Geïnteresseerde, prestatiegerichte ondernemers in de 

droogbouw en schilders weten de vele voordelen van

SHEETROCK® producten te waarderen.

Merkbare tijdsbesparing bij het werk, aanzienlijke 

werkverlichting, een gelijkblijvende hoge kwaliteit 

van de producten en overtuigende werkresultaten 

maken dagelijks altijd weer nieuwe SHEETROCK® 

gebruikers enthousiast.  
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SHEETROCK®

Product- en toepassingsoverzicht

Aanbevolen toepassingen:

Gipsplaat

SHEETROCK® hulp bij productkeuze SuperFinish Fill & Finish Light - Plus 3 Base Filler ProSpray Plus ProSpray Light ProSpray All Purpose

Afwerkingsgraad F2a t/m F3 F1 t/m F3 *** Speciale toepassing F2b en F3 F2b en F3 F2b en F3

Voegen vullen •••
Voegen finishen ••• •••
Hoeken plamuren •• •• •
Oppervlakken plamuren ••• ••• ••• •••
Grondering/oppervlakveredeling •••
Handmatig plamuren ••• ••• ••• •
Machinaal plamuren • •• ••• ••• •••

••• aanbevolen toepassing     •• goed geschikt     • geschikt     * afhankelijk van toepassing, verdunnen met water     *** vullen van de voeg van de eerste laag bij meerlaagse beplanking (zie pag. 7)

Base Filler

Vullen van voegen van de eerste laag bij meerlaagse 
beplanking

Fill & Finish Light - Plus 3 / SuperFinish

Vullen van de voeg en 
aanbrengen van het voegband 

Fill & Finish Light - Plus 3  /  SuperFinish

Voegenfinish 

ProSpray Plus  /  ProSpray Light

Plamuren over het gehele oppervlak 

*

*
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SHEETROCK® hulp bij productkeuze SuperFinish Fill & Finish Light - Plus 3 Base Filler ProSpray Plus ProSpray Light ProSpray All Purpose

Afwerkingsgraad F2a t/m F3 F1 t/m F3 *** Speciale toepassing F2b en F3 F2b en F3 F2b en F3

Voegen vullen •••
Voegen finishen ••• •••
Hoeken plamuren •• •• •
Oppervlakken plamuren ••• ••• ••• •••
Grondering/oppervlakveredeling •••
Handmatig plamuren ••• ••• ••• •
Machinaal plamuren • •• ••• ••• •••

••• aanbevolen toepassing     •• goed geschikt     • geschikt     * afhankelijk van toepassing, verdunnen met water     *** vullen van de voeg van de eerste laag bij meerlaagse beplanking (zie pag. 7)

Beton Pleister
ProSpray Plus / 

ProSpray Light

Plamuren over het gehele 
oppervlak 

ProSpray All Purpose

Plamuren over het gehele 
oppervlak
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SHEETROCK®

Direct verwerkbare vul- en fijnplamuur

SHEETROCK® SuperFinish

Direct verwerkbare fijnplamuur F2a - F3

Voor het finishen van voegen (F2a) en voor het plamuren van volledige oppervlak-

ken (F2b, F3).

• Merkbaar eenvoudiger te verwerken door romige consistentie

• Zeer goede glij- en hechtingseigenschappen

• Geen oprollen aan de randen

• Zuivere overgang op nul

• Zeer gemakkelijk te schuren (vanaf korreldikte 200)

SHEETROCK® Fill & Finish Light

Direct verwerkbare universele plamuur F1 t/m F3

Voor het vullen van gipsplaatvoegen in combinatie met papieren voegband (F1)

en voor het finishen van gipsplaatvoegen (F2a).

Ook geschikt voor het volledig plamuren van gips- en gipsvezelplaten, 

betonoppervlakken, gasbetonblokken en verschillende oude ondergronden (F2b, F3).

• Tot 35% groter bereik door lichte formulering

• Eenvoudig te verwerken

• Geringe krimp

• Geen oprollen aan de randen

• Zuivere overgang op nul

• Zeer gemakkeljk te schuren (vanaf korreldikte 200)

Topproduct voor veel 

oppervlakken

SHEETROCK® direct verwerkbare 

plamuurpasta’s werden 

ontwikkeld voor handmatige en 

machinale toepassing op 

verschillende oppervlakken. 

Het maakt niet uit, bv. op gips-

platen, pleister, cellenbeton of 

een andere ondergrond – de 

vele toepassingsmogelijkheden 

en uitstekende resultaten bij 

het voegen en fijnplamuren en 

bij het plamuren van volledige 

oppervlakken maken het product 

bij professionals in de 

afbouwsector wereldwijd zo 

populair.

De basis van de direct ver-

werkbare SHEETROCK® 

plamuurpasta’s vormen vinylfor-

muleringen die door een speciaal 

procédé tot een romige gladde 

massa worden voorgemengd. 

Dit maakt een constante hoge 

arbeidskwaliteit mogelijk 

en bespaart tijd en geld, omdat 

tijdrovende aanmengprocessen 

wegvallen
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Emmer openen – omroeren – 

starten

Een wezenlijk voordeel van direct 

verwerkbare plamuurpasta’s: u 

opent de emmer, roert kort om en 

begint direct met het werk. Dit be-

spaart nutteloos, tijdrovend wachten 

en maakt uw werk effectiever. 

Papieren voegband

Voor het plamuren van voegen

wordt het gebruik van 

SHEETROCK® papieren voegband 

aanbevolen. Dit verbetert de 

scheurbestendigheid van de 

voeg en verkort de droogtijd.

SHEETROCK® Base Filler

Direct verwerkbare plamuur voor de eerste laag van meerlaagse 

beplanking

• Hoge rendabiliteit

• Uitsluitend geschikt voor het voegen van de eerste laag van dubbellaagse        

 dubbele beplanking met gipsplaat
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SHEETROCK®

Direct verwerkbare spuitplamuur

SHEETROCK® direct verwerkbare 

spuitplamuurpasta’s worden in 

de regel toegepast voor het ver-

vaardigen van oppervlakken 

van de afwerkingsgraad F2b en F3

die geschikt zijn voor schil-

derwerk of behang. De 

spuitplamuurpasta’s werden 

bovendien doelgericht ontwikkeld 

voor de airless 

verwerking op verschillende 

ondergronden. 

De speciale formuleringen 

maken een storingvrij doorstro-

men van het materiaal mogelijk 

en leveren een geoptimaliseerd 

vulvermogen en minimaal krimp-

gedrag bij een korte droogtijd.

SHEETROCK® direct verwerkbare 

spuitplamuurpasta’s kunnen op 

gipsplaten, gipsvezelplaten, met 

cement gebonden bouwplaten, 

beton, gasbeton, pleisterwerk 

en op verschillende oude onder-

gronden aangebracht worden.

  Demonstratie op

  de bouwplaats

Maak een afspraak voor een 

gratis en vrijblijvende demon-

stratie op de bouwplaats. 

Tel. : +32 4 273 83 11 

E-mail: info@knauf.be

SHEETROCK® ProSpray All Purpose

Direct verwerkbare spuitplamuur F2b en F3

Speciaal voor het machinaal plamuren van volledige oppervlakken.

• Ideaal toepasbaar op beton, pleister en gipsplaten

• Laagdikte tot 5 mm in één arbeidsgang

• Zeer gemakkelijk te schuren (vanaf korreldikte 200)

• Zeer zuinige samenstelling

SHEETROCK® ProSpray Plus

Direct verwerkbare spuitplamuur F2b en F3

Speciaal voor het machinaal plamuren van volledige oppervlakken.

• Ideaal toepasbaar op beton, pleister en gipsplaten

• Laagdikte tot 5 mm

• Geoptimaliseerde consistentie

• Perfect doorstroomgedrag

• Uitstekend vulvermogen

• Sneldrogend, geen drogingsscheuren

• Zeer gemakkelijk te schuren (vanaf korreldikte 200)

• Minder slijtage van de airless-machine, omwille van de 

 afwezigheid van toevoegingen (bijvoorbeeld zand)
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Een aanzienlijk voordeel van 

SHEETROCK® direct verwerkbare 

spuitplamuur is het voortreffelijke 

doorstroomvermogen, waardoor 

het gebruik van professionele 

airless apparatuur mogelijk is. 

Dit maakt u minder afhankelijk en 

meer flexibel.

  Belangrijk voor de 

  schilder

Voor het aanbrengen van een 

verflaag op gipsplaten moet het 

gehele oppervlak met een gepast 

grondeermiddel voorbehandeld 

worden. Het opbrengen van een 

grondeermiddel dient bij de 

spuitmethode principieel te worden 

vermeden wegens de daarmee 

gepaard gaande te hoge 

vochtinbrenging in de gipsplaten.

Gronderen met verdunde dispersie 

is niet toegestaan!

De door de producent van het 

grondeermiddel aangegeven 

droogtijd dient strikt in acht te 

worden genomen. Bij onvakkundige 

voorbehandeling is de schilder 

aansprakelijk voor de daardoor 

ontstane schade. Het herstellen 

van kleine beschadigingen van het 

oppervlak is nevenwerk van de 

schilder volgens.

SHEETROCK® ProSpray Light

Direct verwerkbare spuitplamuur F2b en F3

Speciaal voor het machinaal plamuren van volledige oppervlakken.

• Ideaal toepasbaar op gipsplaten

• Laagdikte tot 3 mm

• Perfect doorstroomgedrag

• Sneldrogend, geen drogingsscheuren

• Goed vulvermogen

• Zeer gemakkelijk te schuren (vanaf korreldikte 200)
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SHEETROCK®

Voegbanden

SHEETROCK® papieren voegband

Hoge scheurbestendigheid

Papieren voegband is beduidend scheurbestendiger dan glasvezelband. 

Abuisievelijk doorschuren van het voegband wordt afgeraden. Het gebruik van 

papieren voegband vermindert het risico op latere scheurvorming in de voeg en 

beperkt zo het aantal klachten tot een minimum.

• Middenvouw voor gemakkelijke verwerking in de hoeken

• Hoge scheurbestendigheid

• Zeer goede hechting

• Flinterdun voor eenvoudig plamuren

• Geschikt voor SHEETROCK® voegbandhouder en de 

 SHEETROCK® plamuurapparatuur (zie pagina 16)

SHEETROCK® flexibel papieren hoekband met metaalstrips

Sterke hoekbescherming – onafhankelijk van de hoekgrootte

• Met papier ommanteld voegband (op rol) met geïntegreerde

 verzinkte metaalstrips voor stabiele hoeken

• Voor binnen- en buitenhoeken en alle randen

• Geschikt voor verwerking met de hoekset (zie pagina 15)

• Lengte 30 m, breedte 5,25 cm

SHEETROCK® voegbandhouder

Voor het gemakkelijk afrollen van het papieren voegband

• Levering inclusief riemclip

• Geschikt voor links- en rechtshandigen 

• Voor rollen tot 76 m

• Levering exclusief papieren voegband

Hoogwaardige resultaten ver-

krijgt u alleen met hoogwaardige 

werkmiddelen. SHEETROCK® 

voegbanden verhogen in sterke 

mate de scheurbestendigheid 

van voegen en randen.

Knauf levert op de 

SHEETROCK® direct verwerk-

bare plamuurpasta’s afgestemd 

voegband: een flexibele randbe-

scherming (op rol) en met papier 

ommantelde hoekbescher-

mingsprofielen in verschillende 

uitvoeringen, die ertoe bijdragen 

dat u nog waardevoller werk 

kunt leveren. 

Deze producten onderscheiden 

zich door hoge flexibiliteit, 

nauwkeurige en eenvoudige 

verwerking, met overtuigende 

resultaten.
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SHEETROCK®

Hoekbeschermingsprofielen

Met papier ommantelde 

hoekbeschermingsprofielen

SHEETROCK® met papier 

ommantelde metalen hoekbe-

schermings- en aansluitprofielen 

hebben veel voordelen voor de 

verwerking en het resultaat. 

Ze bieden o.a. sterke bescher-

ming door het verzinkte metaal.

De papieren ommanteling biedt 

de volgende voordelen:

• Aanzienlijk stabieler dan

 aluminium hoekbescher-

 mingsprofielen

• Optimale verbinding met het 

 plaatoppervlak

• Verhoogde scheurbestendig-

 heid

• Eenvoudige reparatie 

 achteraf, in geval van 

 beschadiging

  Belangrijk voor de 

  verwerking

Gebruik de SHEETROCK® met 

papier ommantelde hoekbescher-

mingsprofielen samen met

de SHEETROCK® Hopper (zie 

pagina 15). Dit levert u een tijds-

besparing op tot wel 80%.

SHEETROCK® GÖPPINGER

L-profiel, geschikt voor plaatdiktes vanaf 12,5 mm.
Standaardlengte: 3,05 m

Type Afmeting

A 12,7 mm

B 24,0 mm

C 32,0 mm

SHEETROCK® DALLAS

Voor buitenhoeken van 90º. Geschikt voor elke plaatdikte.
Standaardlengte: 3,05 m

Type Afmeting

A 16,0 mm

B 20,5 mm

C 20,5 mm

D 16,0 mm

SHEETROCK® LAS VEGAS

Voor binnenhoeken van 90º. Geschikt voor elke plaatdikte.
Standaardlengte: 3,05 m

Type Afmeting

A 16,0 mm

B 9,5 mm

C 9,5 mm

D 16,0 mm

SHEETROCK® MIAMI

Afwerkprofiel tussen platen. Geschikt voor plaatdiktes van 12,5 mm.
Standaardlengte: 3,05 m

Type Afmeting

A 25,0 mm

B 12,5 mm

C 12,5 mm

D 20,0 mm
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SHEETROCK®

Mengen en plamuren

De filosofie achter het 

SHEETROCK® productassortiment 

weerspiegelt zich in de succes-

volle combinatie van eenvoudig 

gebruik en overtuigende resulta-

ten. Ook bij de keuze van toebe-

horen hebben wij aan dit begin-

sel vastgehouden. SHEETROCK® 

gereedschappen hebben in het 

verleden hun deugdelijkheid al 

ontelbare malen in de praktijk 

bewezen. 

SHEETROCK® mixeropzetstuk

Ideaal voor SHEETROCK® direct verwerkbare plamuurpasta’s

• Te gebruiken met SHEETROCK® adapter

• 76,2 cm (30”)

SHEETROCK® adapter

Accessoire voor SHEETROCK® mixer

• Aansluiting M14 inwendig schroefdraad

SHEETROCK® Mud Pan Classic

Roestvrij

• Binnenzijde met afgeronde hoeken

SHEETROCK® Matrix™ 

Roestvrij

• Perfect uitgebalanceerde, ergonomische vormgeving
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SHEETROCK®

Hoekverwerking en schuren

Enkele producten zijn op de 

nationale markt misschien nog 

onbekend of worden onderschat. 

Wellicht verlangen ze voor een 

deel ook om eens stil te staan bij 

de huidige manier van werken. 

Het doel is echter altijd: efficiënter, 

aangenamer en gemakkelijker 

werken! Hier wordt u de kans 

geboden om zeker te zijn van 

een voorsprong.

  Advies op de 

  bouwplaats!

De Knauf technici geven u graag 

advies op de bouwplaats. U kunt 

hiervoor vrijblijvend een afspraak 

maken met uw Knauf vertegen-

woordiger. 

Tel. : +32 4 273 83 11 of

E-mail: info@knauf.be

SHEETROCK® Vlakspaan

Roestvrij

• Ergonomisch handvat

• Breedtes: 60 en 80 cm

SHEETROCK® Hopper – innovatieve plamuurtrechter

Ideaal voor de snelle verwerking van SHEETROCK® metalen 

hoekbeschermingsprofielen

• Kunststoftrechter met manueel doseersysteem

• Juiste dosering van de SHEETROCK® plamuur op het hoekbeschermingsprofiel

• Geschikt voor SHEETROCK® hoekbeschermingsprofielen DALLAS, SANTA FE,

 GÖPPINGER en LAS VEGAS ( zie pagina 11 )

• Snel en schoon werken

SHEETROCK® R360 – 360° schuurschijf op steel

Voor snel en eenvoudig schuren en een 

perfect oppervlakresultaat

• Zonder onderbreking in alle richtingen schuren

• Goede grip op ondergrond, kantelt niet tijdens gebruik

• Eenvoudig te verwisselen schuurschijf met behulp van klittenband

• Zeer snel werken, ook op grote hoogten, zonder ladder of steiger,

 met de telescoopsteel (uittrekbaar van 120 tot 240 cm)

• Schuurschijf met korreldikte 240 (type S240) is speciaal afgestemd

 op alle SHEETROCK® plamuurpasta’s.

SHEETROCK® buitenhoekroller 90°

Voor het snel aandrukken van de buitenhoeken

• Gemakkelijk te hanteren

• Voor hoekbeschermingsprofiel DALLAS

• Levering met steel

SHEETROCK® binnenhoekroller

Voor de snelle verwerking van binnenhoeken

• Voor het aanbrengen van papieren voegband in binnenhoeken

• Levering exclusief steel
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SHEETROCK® Toepassingen
Handmatig werken

Handmatig vullen van voegen

(Aanbevolen: SHEETROCK® Fill & Finish Light)

Voldoende direct verwerkbare SHEETROCK® plamuurpasta in de voegen vullen. Niet scherp (op nul) afrijen. Onder het ver-

volgens in te leggen SHEETROCK® papieren voegband moet minstens 0,5 mm plamuurpasta blijven. Het papieren voegband 

inleggen met de gevouwde, geruwde zijde op de wand. De overtollige plamuurpasta met de SHEETROCK® Matrix™ spatel 

onder een vlakke hoek afstrijken. 

De eerste werkfase eerst volledig laten drogen.

Na het drogen kunnen, afhankelijk van de vereiste kwaliteitsklasse (F1 – F3), de volgende werkstappen volgen.

Handmatig plamuren van volledige oppervlakken afwerkingsgraad F2b en F3

(Aanbevolen: SHEETROCK® Fill & Finish Light, SHEETROCK® SuperFinish of SHEETROCK® ProSpray Plus)

Plamuren volledig oppervlak afwerkingsgraad F2b

Voor het plamuren van het gehele oppervlak wordt SHEETROCK® plamuurpasta met de spatel of met de verfroller op de gips-

kartonwand aangebracht en vervolgens scherp afgerijd. Bij het opbrengen met de verfroller dient SHEETROCK® plamuurpasta 

met water iets verdund te worden. De ondergrond moet schoon, droog en vetvrij zijn.

Plamuren volledig oppervlak afwerkingsgraad F3

Voor het vervaardigen van volledig geplamuurde F3 oppervlakken wordt de laagdikte met 2 – 3 mm gering gehouden. Dikkere 

lagen worden verkregen door meerdere malen opbrengen. De onderliggende laag moet telkens geheel uitgedroogd zijn. De 

ondergrond dient schoon, droog en vetvrij te zijn. Voor het schuren fijn schuurpapier met korreldikte 200 gebruiken. Grof 

schuurpapier kan groeven veroorzaken.

Handmatig finishen van voegen

(Aanbevolen: SHEETROCK® Fill & Finish Light, SHEETROCK® SuperFinish)

Voor het finishen van voegen de SHEETROCK® plamuurpasta tot ca. 20 – 25 cm breed over de gedroogde voegplamuur 

opbrengen en op nul uitvlakken. De plamuurpasta vervolgens laten drogen. Na het drogen kan een volgende laag 

SHEETROCK® plamuurpasta 5 cm breder dan de voorgaande worden opgebracht en op nul worden uitgevlakt.

De SHEETROCK® plamuurpasta’s vormen een uiterst glad oppervlak. Oneffenheden kunnen gemakkelijk met fijn schuurpapier 

(korreldikte 200) worden verwijderd. Grof schuurpapier kan tot groefvorming leiden. SHEETROCK® plamuurpasta kan  

eenvoudig en moeiteloos, b.v. met de R360 schuurschijf op steel uit het SHEETROCK® toebehoren- programma, geschuurd 

worden.
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SHEETROCK® Toepassingen
Aanbrengen van hoekbeschermingsprofielen

De SHEETROCK® professionele hoekset

Het snelste systeem voor perfecte hoeken

Om beschadiging van een hoek van gipskarton duurzaam te voorkomen is een betrouwbare bescherming onontbeerlijk.  

Het aanbrengen van hoekbeschermingsprofielen bij wanden van gipskarton kan echter veel tijd en moeite vergen. 

Tijdsbesparing betekent hier doorgaans klinkende munt. Knauf heeft hiervoor een verbluffend eenvoudige oplossing.  

De SHEETROCK® professionele hoekset voor buiten- en binnenhoeken biedt perfecte bescherming en verhoogt uw  

productiviteit aanzienlijk.

 

De SHEETROCK® professionele hoekset bestaat uit:

• het sterke, met papier ommantelde SHEETROCK® metalen hoekbeschermingsprofiel

• de innovatieve SHEETROCK® Hopper (plamuurtrechter) voor het automatisch aanbrengen van de plamuurpasta op het

 hoekbeschermingsprofiel

• de SHEETROCK® buitenhoekroller voor het snel aandrukken van het hoekbeschermingsprofiel

Ideaal in combinatie met SHEETROCK® universele plamuurpasta Fill & Finish Light of SHEETROCK® universele plamuurpasta 

ProSpray Plus.

Vijf stappen voor de perfecte hoekbescherming

Stap 1:

De SHEETROCK® Hopper wordt met SHEETROCK® direct verwerkbare plamuurpasta gevuld en op de SHEETROCK® emmer 

geplaatst. Zo nodig met water verdunnen.

Stap 2:

Het SHEETROCK® hoekbeschermingsprofiel (b.v. SHEETROCK® DALLAS – zie foto) wordt op de gewenste lengte geknipt en 

door de SHEETROCK® Hopper getrokken. Automatisch wordt de juiste hoeveelheid SHEETROCK® plamuurpasta in het hoek-

profiel aangebracht.

Stap 3:

Het hoekbeschermingsprofiel wordt licht aangedrukt op de buitenhoek en daarna met de SHEETROCK® buitenhoekroller  

stevig aangedrukt.

Stap 4:

Kleine oneffenheden gewoon met het plamuurmes afstrijken. 

Stap 5: 

Het finishen van de hoek gebeurt daarna met het SHEETROCK® plamuurmes of als alternatief met 

de SHEETROCK® plamuurapparatuur



  SHEETROCK® Eenvoudig beter plamuren 17  16 SHEETROCK® Eenvoudig beter plamuren

SHEETROCK® Toepassingen
Machinale verwerking

SHEETROCK® direct verwerkbare plamuurpasta’s zijn uitstekend geschikt voor machinale verwerking. Speciale vinylrecepturen 

zorgen voor een bijzonder romige consistentie van de producten en maken zo de toepassing van plamuurapparatuur bij het voeg-

werk mogelijk, of airless-machines voor het plamuren van volledige oppervlakken. Snelheid bespaart geld – uw werkprestatie 

wordt met een veelvoud verhoogd. U bereikt werkresultaten die gezien mogen worden.

Machinaal vullen van voegen met de voegenpomp

(Aanbevolen: SHEETROCK® Fill & Finish Light of SHEETROCK® ProSpray Plus)

Voor het machinaal vullen van voegen met de SHEETROCK® voegenpomp wordt SHEETROCK® universele plamuurpasta 

Fill & Finish Light of SHEETROCK® ProSpray Plus onder toevoeging van schoon water, geleidelijk met telkens 100 ml, tot 

de benodigde consistentie aangelengd. De SHEETROCK® voegenpomp wordt door bediening van de pomp met 

materiaal gevuld. 

Het plamuurapparaat wordt op de voeg geplaatst en tot het gewenste eindpunt gereden. Daarbij wordt automatisch de 

juiste hoeveelheid plamuurpasta opgebracht en tegelijkertijd het papieren voegband ingelegd. Met het afsnijden 

van het voegband aan het eind van de voeg stopt dit proces.

Na het drogen kunnen verdere werkfases plaatsvinden.

Machinaal finishen van voegen met SHEETROCK® plamuurapparatuur

(Aanbevolen: SHEETROCK® Fill & Finish Light of SHEETROCK® ProSpray Plus)

Voor het machinaal finishen van voegen met de SHEETROCK® plamuurapparatuur wordt het materiaal onder toevoeging van 

schoon water, geleidelijk met telkens 100 ml, tot de benodigde consistentie aangelengd. Het apparatuur wordt met plamuur-

pasta gevuld en vervolgens over de voeg gereden. Eventuele oneffenheden kunnen na het drogen gemakkelijk worden weg-

geschuurd. Een gewenste ophoging kan op het plamuurapparatuur worden ingesteld.

                   Advies op de bouwplaats!

                   De Knauf technici geven u graag advies op de bouwplaats. U kunt hiervoor vrijblijvend een afspraak maken met 

                   uw Knauf vertegenwoordiger via Tel. : +32 4 273 83 11 of e-mail: info@knauf.be.



  SHEETROCK® Eenvoudig beter plamuren 17  16 SHEETROCK® Eenvoudig beter plamuren

SHEETROCK® Toepassingen   
Airless verwerking

SHEETROCK® Toepassingen
Machinale verwerking

Het plamuren van volledige oppervlakken afwerkingsgraad F3

(Aanbevolen: SHEETROCK® Fill & Finish Light of SHEETROCK® ProSpray )

Airless aanbrengen afwerkingsgraad F3

Als alternatief voor het aanbrengen met de troffel of verfroller zijn SHEETROCK® universele plamuurpasta Fill & Finish Light, 

SHEETROCK® ProSpray Light, en ProSpray Plus, en ProSpray All Purpose uitstekend geschikt voor het aanbrengen met airless 

apparatuur. Het gebruik van airless apparatuur verhoogt de productiviteit en leidt tot een gelijkmatig aanbrengen op de wand. 

De consistentie van de SHEETROCK® plamuurpasta’s maken een eenvoudig en krachtsparend gladmaken mogelijk.
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Veelgestelde vragen
Wat u altijd al over SHEETROCK® wilde weten

1. Op welke oppervlakken kunnen 

SHEETROCK® direct  

verwerkbare plamuurpasta’s  

worden aagebracht?

De plamuurpasta’s kunnen op beton, 

gasbeton, gipsoppervlakken met  

structuur of oud glasvezelbehang  

worden verwerkt. De oppervlakken 

moeten schoon en vetvrij zijn of met 

geschikt grondeermiddel worden  

voorbereid.

2. Kunnen SHEETROCK® direct 

verwerkbare plamuurpasta’s met 

kleuren gemengd worden?

Ja, hiervoor worden de in de handel 

gangbare mengkleuren gebruikt.

3. Waarom adviseert Knauf 

papieren voegband? 

Het papieren voegband is aanmerkelijk 

sterker en scheurbestendiger en zo 

worden klachten voorkomen. Knauf 

raadt principieel het gebruik van papie-

ren voegband aan.

4. Beïnvloedt de toepassing van 

SHEETROCK® direct verwerkbare 

plamuurpasta’s de akoestische 

eigenschappen van een wand of 

plafond?

Nee, akoestische eigenschappen  

worden niet negatief beïnvloed.

5. Kunnen SHEETROCK® direct 

verwerkbare plamuurpasta’s voor 

het plamuren van koelplafonds van 

gips worden gebruikt?

Ja, de oppervlakken mogen niet  

blootstaan aan vocht, moeten schoon 

en vetvrij zijn! Er wordt heel normaal 

geplamuurd met papieren voegband.

6. Kunnen SHEETROCK® direct 

verwerkbare plamuurpasta’s voor 

het finishen van gipsvezelplaten 

gebruikt worden?

Ja, de platen moeten volgens de richt-

lijnen van de producent gemonteerd 

resp. gelijmd en gevoegd worden.

7. Bestaat het gevaar dat 

SHEETROCK® direct verwerkbare 

plamuurpasta’s met de lijmen  

van de gipsvezelplaten reageren  

en deze beschadigen?

Dit gevaar bestaat niet omdat 

SHEETROCK® direct verwerkbare 

plamuurpasta’s niet chemisch  

uitharden en niet chemisch reageren.

8. Waarom ontstaat er bij het  

inleggen van het papieren  

voegband een verdikking onder 

het band? 

Deze verdikking verdwijnt weer met het 

uitdrogen van de plamuurpasta. Het 

drogen is afhankelijk van de tempera-

tuur en de luchtvochtigheid.

9. Kunnen SHEETROCK® direct  

verwerkbare plamuurpasta’s  

met glasvezelband of gaasband  

verwerkt worden?

Knauf raadt aan om papieren voegband 

te gebruiken.

Bij het gebruik van glasvezelband resp. 

gaasband kunnen bij de eerste  

werkfase verlengde droogtijden  

optreden. De stevigheid van papieren 

voegband is vele malen hoger dan van 

ander voegband.

10. Kunnen droogtijden beïnvloed 

worden?

In principe moet men in gesloten  

ruimten voor voldoende ventilatie  

zorgen, zodat de relatieve  

vochtigheid in de ruimte kan dalen 

en de lucht weer vocht kan opnemen. 

Het is niet raadzaam de droogtijd 

van SHEETROCK® direct verwerkbare 

plamuurpasta’s te manipuleren,  

door b.v. cement of gips toe te voegen. 

Een deel van de positieve  

eigenschappen van SHEETROCK® 

direct verwerkbare plamuurpasta’s 

(geen indrogen, geen afval, machinaal 

verwerkbaar...) gaat dan verloren!  

Knauf aanvaardt hiervoor geen enkele 

aansprakelijkheid!

11. Bij welke temperatuur kan 

SHEETROCK® direct verwerkbare 

plamuurpasta verwerkt worden?

De omgevingstemperatuur en de 

temperatuur van de plamuurpasta 

moeten minstens 10º C bedragen. 

Plamuurpasta niet kunstmatig  

opwarmen.

Let op: Het aanbrengen van che-

misch uithardende poedermengsels 

op SHEETROCK® direct verwerkbare 

plamuurpasta’s wordt uitdrukkelijk 

afgeraden en heeft ook geen zin omdat 

SHEETROCK® plamuurpasta’s  

aanmerkelijk beter voor de tweede 

en derde werkfase geschikt zijn dan 

poederplamuur.
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Belangrijke algemene informatie
Wat u altijd al over SHEETROCK® wilde weten

Kwalteit 

De SHEETROCK® direct verwerkbare plamuurpasta’s zijn uitstekend geschikt voor het bereiken van de oppervlakkwaliteiten 

afwerkingsgraden F1 tot en met F3.

Brandveiligheid 

De SHEETROCK® direct verwerkbare plamuurpasta’s vallen onder bouwstoffenklasse A2 en voldoen aan de eisen zoals gesteld in 

DIN 4102, deel 2, uitgave 05/1998. Het algemeen bouwtoezichtcertificaat P-3187/4924-MPA BS werd verleend.

CE-markering 

De SHEETROCK® direct verwerkbare plamuurpasta’s hebben een CE-markering conform EN 13963.

Bouwbiologisch getest en aanbevolen  

SHEETROCK® direct verwerkbare plamuurpasta’s zijn door het Institut für Baubiologie Rosenheim (IBR Duitsland) getest en aan-

bevolen.

Garantie 

Knauf garandeert dat de direct verwerkbare plamuurpasta’s van het merk SHEETROCK® op alle  

gipsplaten die volgens DIN 18180 (uitgave september 1989) en EN 520 gefabriceerd zijn, kunnen worden toegepast.

De SHEETROCK® direct verwerkbare plamuurpasta’s kunnen in combinatie met de gangbare poedermengsels, geproduceerd vol-

gens DIN 1168 (uitgave jan.1986) worden toegepast. 

Waarschuwing: Nooit poedermengsels aanbrengen op de direct verwerkbare plamuurpasta’s!

Veiligheid 

SHEETROCK® direct verwerkbare plamuurpasta’s zijn niet toxisch en zijn ecologisch onschadelijk. Het verpakkingsafval dient te 

worden verwijderd volgens de wettelijke voorschriften. Het verpakkingsmateriaal is recycleerbaar. Desgewenst kunnen de 

EG-veiligheidsvoorschriften verstrekt worden.

Droogtijden 

De SHEETROCK® direct verwerkbare plamuurpasta’s zijn zogenaamde “uitdrogende” plamuurpasta’s en geen “chemisch  

uithardende” plamuurpasta’s (poeder). Dit betekent dat het drooggedrag door luchtvochtigheid en temperatuur wordt beïnvloed.

Ook de dikte van het aangebrachte materiaal speelt een rol in het drooggedrag. Deze is bij het plamuren van voegen afhankelijk 

van de kantsoort van de gebruikte gipskartonplaten en de plaatafstand.

 

AK kanten zijn minder diep, waardoor minder materiaal wordt verbruikt en de droogtijd wordt verkort.

Tip 

Bij de toepassing op AK kanten kan bij het plamuren van voegen nog eens 30% materiaal worden bespaard.

AK kant HRAK kant

Verbruiksgegevens AK (g/m²)

SuperFinish Fill & Finish Light ProSpray

F1 – 180 –

F2a – +30 –

F2b +350 +300 +300

F3* +1600 +1100 +1100

* 1 mm laagdikte

Verbruiksgegevens HRAK (g/m²)

SuperFinish Fill & Finish Light ProSpray

F1 – 300 –

F2a – +30 –

F2b +350 +300 +300

F3* +1600 +1100 +1100



Deze fiche heeft tot doel onze klanten te informeren. Ze doet alle vorige
versies teniet. De gegevens stemmen overeen met onze meeste recente staat
van kennis, maar wij kunnen er nooit aansprakelijk voor worden gesteld.
Wij raden u aan contact op te nemen met onze technische dienst om de juistheid
van de informatie te controleren. Alle rechten voorbehouden. Wijzigingen en
overname van fotomateriaal, zelfs gedeeltelijk, vereisen de uitdrukkelijke
toestemming van Knauf.
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